
Oefenblad: Niet of geen 
 
Opdracht 1: Gebruik geen 

1. Ik koop een auto.  Ik koop ……..  auto 

2. Hij leest een boek.  Hij leest ……..  boek. 

3. Wij doen boodschappen. Wij doen …….. boodschappen. 

4. Hij heeft een telefoon.  Hij heeft ……..  telefoon. 

5. Ik schrijf een brief.  Ik schrijf ……..  brief. 

 

Opdracht 2: Gebruik niet 

1. Wij gaan naar de bioscoop. Wij gaan  …….. naar de bioscoop. 

2. Ik wil naar een restaurant. Ik wil        …….. naar een restaurant. 

3. Hij werkt in een hotel.  Hij werkt …….. in een hotel. 

4. Wij gaan met de bus.  Wij gaan   …….. met de bus. 

5. De pen ligt op tafel.  De pen ligt …….. op tafel 

 

Opdracht 3: Geef antwoord op de vragen. Gebruik niet of geen 

1. Ga je eten?    Nee, ik ga    ……………… 

2. Kom je op de fiets?  Nee, ik kom ……………… 

3. Doe jij boodschappen?  Nee, ik …….……………… 

4. Drink jij koffie?   Nee, ………..……………… 

5. Is het eten lekker?  ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



De antwoorden oefenblad niet of geen 
 
Opdracht 1: Gebruik geen 

6. Ik koop een auto.  Ik koop geen auto. 

7. Hij leest een boek.  Hij leest geen boek. 

8. Wij doen boodschappen. Wij doen geen boodschappen. 

9. Hij heeft een telefoon.  Hij heeft geen telefoon. 

10. Ik schrijf een brief.  Ik schrijf geen brief. 

 

Opdracht 2: Gebruik niet 

6. Wij gaan naar de bioscoop. Wij gaan niet naar de bioscoop. 

7. Ik wil naar een restaurant. Ik wil niet naar een restaurant. 

8. Hij werkt in een hotel.  Hij werkt niet in een hotel. 

9. Wij gaan met de bus.  Wij gaan niet met de bus. 

10. De pen ligt op tafel.  De pen ligt niet op tafel. 

 

Opdracht 3: Geef antwoord op de vragen. Gebruik niet of geen 

6. Ga je eten?    Nee, ik ga niet eten. 

7. Kom je op de fiets?  Nee, ik kom niet op de fiets. 

8. Doe jij boodschappen?  Nee, ik doe geen boodschappen. 

9. Drink jij koffie?   Nee, ik drink geen koffie. 

10. Is het eten lekker?  Nee, het eten is niet lekker. 

 

 


